


Dankbaar en vol goede herinneringen 
denken \\ ij terug aan 

Antonius Hermanus 

D emmer 

sedert 27 juni 1965 weduwnaar van 

Mar ia Joha nna Dekker 

Hij werd geboren op 3 januari 1913 te Albergen. a 
\oor,ien te ,ijn van het H. Sacrament der Zieken 
0\ er leed hij op 10 juli 1989 te Tubbergen. Op 13 juli 
d.o.\. is hij begraven op het R.K . kerkhof te 
Tubbergen. 

Ondanks het veel te vroeg overlijden van zijn vrouw, 
on,c onvergetelijke moeder , was vader altijd 
b lijmoedig en vo l ,org voo r zij n gez in. Door 7ijn 
1\\'akkc gc,o nd heid werd h ij evenzeer be lemmerd. 
De· ,teun, die h ij ondervond van opa en oma, was 
nior hem van onschatbare waarde . Ook 7ijn 
kinderen waren in velerlei op7icht een steun en 
toc\erlaat. Daarnaast wist hij altijd troost en kracht 
te· \ inden in zijn diepgeworteld geloof. De ver
anderingen in de kerk gingen hem soms te ver. Het 
liel\t be1och1 hij de Gregoriaans gc70ngcn mis. 
l111c11', gelukkig \\as hij wanneer de kinderen bij hem 
thui, k\\amcn. Daaruit putte hij hernieuwde 
lc\emmoed. 
Het geluk \an ,ijn kinde ren g in g hem ,eer ter harte 
en \\,1, ook ,ijn ge luk. Ook voor 7ij n k leinkinderen 

was hij een lieve en 1org7ame opa. Altijd present en 
steeds weer vol warme belangstelling. Veel plc,ier 
heeft hij ook aan de boerderij en de natuur beleefd. 
Gesteund door de wetenschap, dat hij in Gerard een 
goede opvolging gekregen had. kon hij het ,ware 
\\erk verruilen voor ,ijn ho bb) 's. Samen konden ,ij 
bepalen hoc te moderniseren en uit te breiden. 
Zachtaardig als hij was van karakter. ging hij als een 
tevreden mens door het leven. Met raad en daad 
heeft hij velen terzijde gestaan, zowel in persoon lijk 
contact als op bestuurlijk niveau. Daarbij trad h ij 
nooit op de voorgrond, maar was het algemeen 
belang zijn grootste zorg. Geen man van grote 
woorden was hij, maar a ltijd de man van een 
weloverwogen en we ldoordachte stem. 

Een fijne vader en een lieve opa is van ons 
heengegaan. Sedert begin 1989 wisten wij samen, dat 
een slopende ziekte verantwoordelijk was voor deze 
laatste tijdsspanne. Ook nu weer gaf zijn geloof hem 
de steun en de kracht om berustend en vredig 
afscheid te nemen. Vol dankbare herinnering zullen 
wij hem steeds b lijven gedenken .Zijn laatste 
woorden waren: Hui l niet, maar biel voor mij. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de 
ziekte en medeleven na het overlijden van onze 
zorgzame vader en lieve opa, zeggen wij U hierbij 
oprecht en hartelijk dank . 

Kinderen en kleinkinderen 

Tubbergen, jul i 1989 
Denekamperwcg 87. 


